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ที่มาของโครงการ   
 

จากพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อก าเนิดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริกว่า 4,685 โครงการ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งในด้านการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ 

การแพทย์ การคมนาคม ฯลฯ  สร้างประโยชน์สุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยมาอย่างยาวนาน    

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  เล็งเห็น

ความส าคัญของการสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ รวมถึงประโยชน์ และผลส าเร็จของโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริไปสู่เยาวชนไทยรุ่นใหม่ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการ ค่ายเยาวชน รู้งานสืบสานพระราชด าริ หรือ     

RDBP Camp อย่างต่อเนื่องสู่รุ่นที่ 7 ภายใต้แนวคิด “รักษ์น  า รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ในแนว

พระราชด าริเกี่ยวกับฟื้นฟู ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญสู่การหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประชาชน    

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ตลอดจนถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี          

ในท้องถิ่น และสอดคล้องกับภูมิสังคมและภูมิประเทศของพื้นที่อีกด้วย โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความรู้ เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชน     

ที่ความสามารถน้อมน าแนวทางการจัดการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เกิดเป็นเครือข่าย

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเผยแพร่สืบสานพระราชกรณียกิจ พระราชปณิธาน และงานตามพระราชด าริ ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว 

สถาบัน ชุมชน และประเทศชาติอย่างกว้างขวางและยั่งยืนสืบไป 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 70 ปี 

 เพื่อเผยแพร่แนวพระราชด าริ และผลส าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายรู้งานสืบสานพระราชด าริไปทั่วประเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 

 นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จ ากัดสาขาและชั้นปีในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
 อายุ 18 ถึง 25 ปี 
 สมัครเป็นทีมทีมละ 4 คน และสมาชิกภายในทีมต้องอยู่อยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน สามารถต่างคณะ  

ต่างชั้นปีได้ 
 มีความสนใจในแนวพระราชด าริ มีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม มีความกระตือรือร้น  

RDPB CAMP 7 
        โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 7 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
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 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการ ได้ตลอดทั้งโครงการ 
 มีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ประจ าทีมทีมละ  1  คน 
 จัดท าโครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชด าริ” ทีมละ 1 โครงการ 

การรับสมัคร 

 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560 

 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯในวันที่  7  กรกฎาคม  2560 

หลักฐานการสมัคร 

 ใบสมัครทีมจ านวน 1 ฉบับ  (แบบฟอร์ม 01)  ใบสมัครนี้ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและลงนามในใบสมัคร
ด้วยจึงจะถือว่าใบสมัครสมบูรณ์ 

 ใบสมัครรายบุคคลทีมละ 4 ฉบับ (แบบฟอร์ม 02) 

 รูปถ่ายสมาชิกภายในทีม (ขนาด 2 นิ้ว) คนละ 1 รูป 

 สามารถแนบประวัติผลงานดีเด่น หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมอ่ืนๆได้ 

 โครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชด าริ” ทีมละ 1 โครงการ 

โปรแกรมการเรียนรู้ 

เส้นทางการเรียนรู้ “รักษ์น  า รักษป์่า พัฒนาอาชีพ” 
เรียนรู้งานและลงมือปฏิบัติในพื นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันอังคารที่ 18 ถึงวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ( 7 วัน 6 คืน) 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ศูนย์กลางในการศึกษา 
ทดลอง วิจัย เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป  

 โครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.หางดง จ.เชียงใหม่   
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง ตลอดจนท าการศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม ส าหรับการส่งเสริมราษฎรให้มี
อาชีพและรายได้เสริมในครอบครัว 

 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชด าริให้ด าเนินการจัดตั้งฟาร์ม
ตัวอย่างที่บ้านขุนแตะ หมู่  5  ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  โดยให้ด าเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์สาธิตและ
ส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ไก่ เป็ด นกกระทา ปลากบ ผึ้ง และแกะ  

 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพงตามพระราชด าริ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โครงการตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน             
ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและท าการเกษตร 
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โครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชด าริ” 
ทีมเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องด าเนินการสร้างสรรค์   โครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชด าริ ”                             

ทีมละ  1 โครงการ โดยต้องมีเนื้อหาและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. น าเสนอโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน และประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อาทิประโยชน์ด้านการเกษตร ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม  ประโยชน์ด้านสาธารณสุขและอนามัย ประโยชน์ด้าน
การศึกษา  ประโยชน์ด้านการพัฒนาชีวิตและสังคม  อ่ืนๆ  

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
4. ก าหนดสถานที่ด าเนินโครงการ 
5. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการ  
6. ก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ ของการด าเนินโครงการที่ปรากฏเป็นรูปธรรม หรือเกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ 
7. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินโครงการโดยย่อ 

เยาวชนสามารถชี้แจง เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าคัญต่อการด าเนินโครงการ อาทิ ทรัพยากรด้านบุคคล สถานที่
ด าเนินงาน งบประมาณและการจัดการด้านการเงิน 

 
เกณฑ์พิจารณาตัดสินโครงการเพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน 

1. ประเด็น เนื้อหาที่น าเสนอ เกี่ยวเนื่องกับหลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ และประโยชน์จากโครงการ               
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีการต่อยอด พัฒนา บูรณาการได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ 
สอดคล้องกับแนวพระราชด าริ 

2. ประเด็น เนื้อหาที่น าเสนอ ขอบเขต ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  และสามารถน าไปด าเนินการได้จริง มีศักยภาพ     
ที่จะบรรลุตามเป้าหมายการด าเนินโครงการที่วางไว้ 

3. ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่จะได้รับ สอดคล้องกับประเด็น เนื้อหา งบประมาณ ระยะเวลา               
การด าเนินงาน และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินการอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 
 

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับ 
 

 ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ 

 ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างอยู่ค่าย 

 เงินสนับสนุนการเดินทาง มอบให้ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 
- ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคที่จัดกิจกรรม ทีมละ 3,000 บาท  

(ยกเว้นทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในจังหวัดที่จัดกิจกรรม ได้รับทีมละ 1,500 บาท) 
- ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ทีมละ 5,000 บาท 
- ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมละ 6,000 บาท 
- ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทีมละ 7,000 บาท 

 โอกาสในการร่วมกิจกรรมเรียนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เก่ียวกับด าเนินโครงการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 ได้รับสิทธิ์การส่งโครงการและน าเสนอนิทรรศการโครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชด าริ” เพื่อรับทุนด าเนิน
โครงการพร้อม ถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร จ านวน 5 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รวมเงินรางวัล      
100,000 บาท  

 ได้เรียนรู้แนวพระราชด าริและผลส าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ได้พบเพื่อนใหม่  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ จะได้สิทธิ์เข้าร่วม
โครงการ “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชด าริ ” ของส านักงาน กปร. โดยมี เงินสนับสนุนโครงการ                     
จ านวน 100,000 บาท  

 มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับส านักงาน กปร.ในโอกาสต่อไป 
ติดต่อสอบถาม 

1. กองประชาสัมพันธ์ (ส านักงาน กปร.) โทร. 0-2447-8500 ต่อ 116 118 
2. ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ โทร. 08-1143-4389, 06-5621-0009 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ 
1. เว็บไซต์หลักของส านักงาน กปร.  www.rdpb.go.th  
2. เว็บไซต์หลักของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  www.rdpbcamp.com  

การส่งใบสมัคร   
1. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่  

 กองประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.)  2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
10700 

 ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ  17/228 ซอยประชาชื่น 14 ถนนประชาชื่น             
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 

2. ทางโทรสาร หมายเลข : 0-2503-8926, 0-2447-8963  
3. ทางสื่อออนไลน์  

 E–Mail : rdpbcamp@gmail.com    

 Facebook: www.facebook.com/rdpb.camp 

 Twitter: https://twitter.com/rdpbcamp 

 YouTube : Rdpbcamp Channel 

 Instagram: Rdpbcamp 

 Line: Rdpbcamp 
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ร่างก าหนดการ 
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 

เส้นทาง “รักษ์น้ า รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2560 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ภาคเหนือ 
จัดโดย  ส านักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

*************************************************** 
วันอังคารที่ 18  กรกฎาคม 2560  
เวลา 08.00 น. กลุ่มเยาวชนเดนิทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่   

 ลงทะเบียนเข้าค่าย/แจกเอกสารและอุปกรณ์ประจ าคา่ย 

 ถ่ายภาพท าเนียบรุน่ 
เวลา 09.00 น.  กิจกรรม Homeroom /กิจกรรมสันทนาการสรา้งความสัมพันธ ์ 

 แนะน าคณะท างานค่ายฯ 

 แนะน าโครงการ ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและกฎระเบียบ  
เวลา 09.30 น. พิธีเปิดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 
เวลา 10.00 น. รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.15 น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง “ส านักงาน กปร. กับการสนองพระราชด าริ” 
 โดย  นายดนุชา สินธวานนท์ 

       เลขาธิการ กปร.  หรือผู้แทน 
เวลา 11.15 น.  การบรรยายพิเศษ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ กับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” 

โดย นายสุรัช ธนูศิลป์  
      ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา 12.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 น.  การบรรยายพิเศษ เสริมความรูก้ิจกรรมถอดบทเรียน “มัคคุเทศก์อาสาสืบสานพระราชด าริ”  
   วิทยากรโดยมัคคุเทศก์อาชีพ   
เวลา 14.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน “มัคคุเทศก์อาสาสืบสานพระราชด าริ” ณ สวนหกศูนย์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ    

ที่มีชีวิต  แบ่งกลุ่มน าเสนอ เป็น 6 กลุ่ม  แนะน ามัคคุเทศก์พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม  

 เตรียมความพร้อมศึกษาข้อมูล 

 ทีมเยาวชนลงพืน้ที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรของศูนย์ ณ สวนหกศูนย ์
เวลา 16.00 น.  กิจกรรม “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชด าริ”  ( ปฐมนิเทศจติอาสา )  
เวลา 16.30 น.  กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น 
เวลา 17.00 น.  เยาวชนเข้าทีพ่ัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น.  กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  
เวลา 06.00 น.   ตื่นนอน/ท าธุระส่วนตัว 
เวลา 07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ 
เวลา 08.00 น.  กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า 

• ชี้แจงแนะแนวกิจกรรมระหว่างวัน 

• มอบหมายการบ้าน 
เวลา 09.00 น. กิจกรรม “เสริมสร้าง เรียนรู้” การเรียนรู้งานพัฒนาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  

ช่วงที่ 1  แบ่งเยาวชนออกเป็น  6 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ (เวียนฐาน ฐานละ 60 นาที) 
 ฐานที่ 1 ปศุสัตว์ 

• เรียนรู้ ศึกษาการเลี้ยงแพะนม  

• เรียนรู้และทดลองท าการเพิ่มมูลค่าให้กับนมแพะ อาทิ การท าชีสนมแพะ การท าไอศกรีมนม
แพะ การท าสบู่นมแพะ 

ฐานที่ 2 การท าเกษตรทฤษฎีใหม่  

• เรียนรู้ ศึกษา หลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  

• เรียนรู้ ศึกษา การท าเกษตรผสมผสาน ประโยชน์และข้อดี การคัดเลือกพืชที่เหมาะสมกับแต่ละ
พื้นที ่

• ทดลองปลูกพชืเศรษฐกิจของพื้นถิ่น การปลูกมะนาวในวงบ่อ การบังคับมะนาวออกผลนอกฤดู 
ฐานที่ 3 งานศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ า 

 เรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาปา่ต้นน้ าล าธาร ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  

 เรียนรู้การศึกษาพัฒนาปา่ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
   ฐานที่ 4 งานศึกษาและควบคุมไฟป่า  

 เรียนรู้ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้น 

 เรียนรู้ข้ันตอนการท าแนวกนัไฟ 
ฐานที่ 5 งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต 

 เรียนรู้การท าการเกษตรแบบประณีต งานรวบรวมพนัธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุ์พืชพืน้บา้น  

 เรียนรู้การน าพืชไปใช้ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 

 เรียนรูก้ารท าสบู่จากวา่นหางจระเข ้การใช้ประโยชน์จากพชืโดยการแปรรปู และงานขยายพนัธุ์พืช 
ฐานที่ 6 งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน 

 หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 

 การฟื้นฟูดินดว้ยปุ๋ยหมักใบไม้และน้ าหมักชีวภาพ 

 เรียนรู้และทดลองปฏบิัติการท าปุ๋ยพืชสด 
เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 น. กิจกรรม “เสริมสร้าง เรียนรู้”การเรียนรู้งานพัฒนาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  

ช่วงที่ 2 
เวลา 16.00 น.  กิจกรรม “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชด าริ” (สรรหาคณะท างาน) 
เวลา 16.30 น.  กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น 
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เวลา 17.00 น.  เยาวชนเข้าทีพ่ัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น.  กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 
เวลา 06.00 น.   ตื่นนอน/ท าธุระส่วนตัว 
เวลา 07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ 
เวลา 08.00 น.  กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า 

• ชี้แจงแนะแนวกิจกรรมระหว่างวัน 

• มอบหมายการบ้าน 
เวลา 08.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียน  : กิจกรรม “มัคคุเทศก์อาสาสืบสานพระราชด าริ” 

 เตรียมความพร้อมประเมินผลถอดบทเรียน 

 ทีมเยาวชนลงพืน้ที่ท าหน้าที่มัคคุเทศก์ 

• ประเมินผล สรุปผล  
เวลา  10.30 น. กิจกรรม “เกษตรกรตัวจริง” เยาวชนออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  

ไปยังบ้านเกษตรกร 
บ้านที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเกษตร 

   ผสมผสาน  (นายอุ่นเรือน เกิดสุข)    

 กิจกรรมเรียนรู้การท าเกษตรผสมผสาน 

 เรียนรู้การผสมเชื้อเพาะเห็ด การท าถุงเพาะเห็ด การอบถุงเพาะเห็ด และการเก็บเห็ด 
บ้านที่ 2  ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการท าเกษตรผสมผสาน และการปลูกผัก 

 ปลอดสารพิษ  (นายจรูญ  ธาตุอินจันทร์)   

 กิจกรรมการเรียนรู้การท าการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้อย่างยัง่ยืน 

 ศึกษาและเรียนรู้การท าอาหารสัตว์และปุ๋ยหมัก 

 กิจกรรมการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
บ้านที่ 3 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริการเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์กบ 

(นายสุจินต์ แสงแก้ว )  

 กิจกรรมเรียนรู้การเลี้ยงกบแบบธรรมชาติ 

 เรียนรู้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ 

 เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเป็ดและไกส่วยงาม 
บ้านที่ 4 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริการเห็ดเศรษฐกจิ (นางวีรา  จินะใจ) 

 กิจกรรมเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

 เรียนรู้การผลิตก้อนเห็ดส าหรับจ าหน่าย 

 เรียนรู้การแปรรูปเห็ดนางฟ้า 
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บ้านที่ 5  ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเกษตรผสมผสาน  (นายสว่าง อินไชย)  

 กิจกรรมเรียนรู้การท านาอินทรยี์ 

 เรียนรู้เลี้ยงเป็ดเทศ  เลี้ยงไก่พื้นเมือง 

 เรียนรู้ปลูกไม้ผล ปลูกกระเทียมและหอมแดง 
บ้านที่ 6 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริด้านปศุสัตว์  (นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น) 

 เรียนรู้การเลี้ยงโคพื้นเมือง 

 เรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

 เรียนรู้การเลี้ยงกระต่าย และสุกร 

 การท านาและปลูกพชืผัก 
เวลา 15.00 น.  ออกเดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
เวลา 16.00 น.  กิจกรรม “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชด าริ”  (ประชุมคณะท างาน) 
เวลา 16.30 น.  กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น 
เวลา 17.00 น.  เยาวชนเข้าทีพ่ัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น.  กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  
เวลา 06.00 น.   ตื่นนอน/ท าธุระส่วนตัว 
เวลา 07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ 
เวลา 07.30 น.  กิจกรรม Homeroom ช่วงเชา้ 

 ชี้แจงแนะแนวกิจกรรมระหว่างวัน 

 มอบหมายการบ้าน 
เวลา 07.50 น.  กิจกรรมถอดบทเรียน : กิจกรรม “สร้างสื่อสืบสานพระราชด าริ” 

  โดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ เสริมความรู้และแนะน าเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อ 
เวลา 09.05 น. เยาวชนออกเดินทางจากศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไปยังโครงการ

ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เวลา 10.30 น. กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้แนวพระราชด าริ ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้

ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โครงการที่เกิดขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง เช่น 
พืชกลุ่มกระเจียว ว่านสี่ทิศ หนา้วัว และกลว้ยไมไ้ทย เปน็ต้น ตลอดจนท าการศึกษาวิจัยพนัธุ์ไมท้ี่
เหมาะสม ส าหรับการส่งเสริมราษฎร และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตและขยายพนัธุไ์ม้ดอก
ให้แก่ศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   ในภาคต่างๆ 
กิจกรรมภาคทฤษฎี : การบรรยายพิเศษ ความเปน็มา ภาพรวมและการด าเนนิงานของโครงการฯ 

   กิจกรรมภาคปฏิบัติ : กิจกรรมเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัต ิ
แบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 5 กลุม่เพื่อเรียนรู้พร้อมทดลองปฏิบัติ ณ 5 ฐานกิจกรรม  
(เวียนฐาน ฐานละ 30 นาที ) ดงัต่อไปนี้ (ช่วงที่ 1) 
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ฐานที่ 1 การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการเพาะเนื้อเยื่อ 

• เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์กล้วยไมด้้วยวิธีการเพาะเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นวิธีการเพาะและขยายพนัธุ์ที่
เหมาะกับพืชที่ต้องการความแมน่ย าในดา้นพันธุกรรมศาสตร์เพือ่ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงของ
รูปร่างดอก สี และขนาด 

• ทดลองแยกกล้ากล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเนื้อเยื่อ 
ฐานที่ 2 การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการใช้ส่วนหัว 

• เรียนรูว้ิธีการขยายพันธุ์พชืที่ใชห้ัวในการขยายพันธุ์ อาทิ แกลดิโอลัส กระเจียว   

• ทดลองขยายพนัธุ์พืชด้วยการใชห้ัว  
ฐานที่ 3 การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการใช้ส่วนใบ 

• เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้ใบ  ประเภทของพืชที่ใช้ใบขยายพันธุ์ วิธีการขยายพนัธุ์ 

• ทดลองขยายพนัธุ์พืชด้วยการใชใ้บ 
ฐานที่ 4 การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการเพาะเมล็ด 

• เรียนรู้การขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด  

• ทดลองขยายพนัธุ์พืชด้วยการใชใ้บ 
ฐานที่ 5 การผลิตไม้หัวแกลดโิอลัสและพืชกลุ่มกระเจียว 

• เรียนรู้ประเภท สายพนัธุ์ของพืชกลุ่มขยายพันธุ์ดว้ยหัว คุณค่าทางเศรษฐกิจ 
เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 12.45 น. ออกเดินทางไปยงัหน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11  

(ฟาร์มตัวอย่างขนุแตะ)  อ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่   แหล่งให้การศึกษาข้อมูลการด าเนินงานฟาร์มที่
เหมาะสมแก่ราษฎรในพื้นทีโ่ครงการ ตลอดจนเปน็การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้เพื่อรักษาสภาพป่าให้คง
ความสมบูรณ์ ไม่ถูกท าลาย และช่วยอนุรักษ์สภาพต้นน้ าล าธารธรรมชาติ ให้เกิดความชุ่มชืน้แก่พื้นดิน 
และปา่ไม ้

เวลา 15.00 น.  เดินทางถึงฟาร์มตัวอย่างบ้านขนุแตะฯ  
ฟังการบรรยายแนะน า โดย นายสมเกียรติ คณะแก้ว   
หัวหน้าหน่วยโครงการพฒันาปา่ไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริสวนปา่สิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มตัวอย่างขุนแตะ) 

เวลา 15.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียน “สร้างสือ่สืบสานพระราชด าร”ิ (ประชมุกลุ่ม / วางแผน / จัดสรรงาน) 
เวลา 16.30 น.  กิจกรรมเกษตรกรตัวจริง เรียนรูแ้ละใช้ชีวิตร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ จ านวน 20 หลัง  

(หลังละประมาณ5 คน)   รับประทานอาหารเย็น/พักค้างคืน ณ บ้านเกษตรกร 
 
วันเสาร์ที่ 22  กรกฎาคม 2560 
เวลา 06.00 น.   ตื่นนอน / ท าภารกิจส่วนตัว 
เวลา 07.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ 
เวลา 08.30 น.     รวมตัวกันที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบา้นขนุแตะ / กิจกรรม Homeroom ช่วงเชา้ 
เวลา 09.00 น.  ชมพื้นที่รอบโครงการฟาร์มตัวอย่าง  เยี่ยมชมสวนสมุนไพร 
เวลา 10.00 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
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เวลา 10.15 น. กิจกรรม“เสริมสร้างเรียนรู้”การเรียนรู้งานพัฒนาภายในโครงการฯ โดยแบง่เป็น 3 ฐาน ดังนี ้
ฐานที่ 1  การตอนกิ่งต้นหม่อน  
ฐานที่ 2  การเก็บและคั่วชาใบหม่อน  
ฐานที่ 3  การท าน้ าเสาวรส 

 (ทั้ง 3 ฐาน ใช้เวลาฐานละ 40 นาที เวียนจนครบ) 
เวลา 12.15 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น.  ออกเดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
เวลา 16.00 น.  กิจกรรม “สร้างสื่อสืบสานพระราชด าริ” น าเสนอและรับฟงัข้อเสนอแนะจากวิทยากร 
เวลา 17.30 น.  กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น  
เวลา 18.00 น.  เยาวชนเข้าทีพ่ัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น.  กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560  
เวลา 06.00 น.   ตื่นนอน/ท าธุระส่วนตัว 
เวลา 07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ 
เวลา 08.00 น.  กิจกรรม Homeroom ช่วงเชา้ ชี้แจงแนะแนวกิจกรรมระหว่างวัน 
เวลา 09.00 น.  กิจกรรมถอดบทเรียน “ร้อยเรียงเรื่องราว...บอกเล่าความประทับใจ คร้ังที่1 
เวลา  10.00 น. ออกเดินทางไปยงัโครงการหมู่บา้นสหกรณ์อ าเภอสันก าแพง 
เวลา  10.30 น. กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้แนวพระราชด าริ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อ าเภอสันก าแพงตาม

พระราชด าริ  ช่วงที่ 1 
เรียนรู้การน้อมน าแนวพระราชด าริเกี่ยวกับการก่อตั้งสหกรณ์เพื่อรวมกลุ่มประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพตาม
ทรัพยากรและความสามารถจนเกิดเป็นรายได้อย่างยั่งยนื 
กิจกรรมภาคทฤษฎี : การบรรยายพิเศษ ความเปน็มา ภาพรวมและการด าเนนิงานของโครงการฯ 

เวลา  12.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  13.00  น. กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้แนวพระราชด าริ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อ าเภอสันก าแพงตาม

พระราชด าริ  ชว่งที่ 2 
   กิจกรรมภาคปฏิบัติ : กิจกรรมเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง 

แบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 8 กลุม่ เพื่อเรียนรู้ ณ กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้าน 8 หมู่บา้น ดงัต่อไปนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านสหกรณ์ 1  

• เรียนรูก้ารท าบัญชีครัวเรือน และการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์วันละ 1 บาท 
• เรียนรู้และลงมือปฏิบตัิ การถักพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าที่เหลือจากอุตสาหกรรมทอผ้าเพื่อเพิ่ม

มูลค่า และผลิตภัณฑ์จักสานไมไ้ผ่ 
หมู่ที่ 2 บ้านสหกรณ์ 2  เรียนรู้และลงมือปฏบิัติ การผลิตหมอนใบชา และผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  
หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ 3  

 เรียนรู้การท าเกษตร ที่น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้ได้ผลเชิงประจักษ ์ 
 เรียนรู้และลงมือท าขนมทองม้วนสมุนไพร 
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หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์ 4  เรียนรู้การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และการท าไม้กวาด 
หมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์ 5  เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ อาทิ เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟา้ 
หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์ 6  เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูก 
ไม้ดอกไม้ประดบัเมืองหนาวเพือ่เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
หมู่ที่ 7 บ้านโป่งห้อม   เรียนรู้การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวประจ าถิ่น เช่น น้ าพุร้อนสันก าแพง  
และการอนุรักษ์ป่าไม้ เปน็ต้น 
หมู่ที่ 8 บ้านโป่งนก   เรียนรูก้ารท าไข่เค็มน้ าแร่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชือ่ของท้องถิ่น และการจักสานตะกร้า 
ต้มไข่น้ าแร่จากไม้ไผ ่

เวลา 15.30 น.  เที่ยวชมน้ าพุร้อนสันก าแพง (ทกุกลุ่ม) 
เวลา 16.00 น.  กลุ่มเยาวชนเดนิทางกลับศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  
เวลา 16.30 น.  กิจกรรม “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชด าริ”  (ประชุมเพื่อสรุปกิจกรรม) 
เวลา 17.00 น.  กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น 
เวลา 17.30 น.  เยาวชนเข้าทีพ่ัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันจันทร์ที่ 24  กรกฎาคม 2560 
เวลา 06.00 น.   ตื่นนอน/ท าธุระส่วนตัว 
เวลา 07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ 
เวลา 08.00 น.  กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า 
เวลา 08.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียน “ร้อยเรียงเรื่องราว...บอกเล่าความประทับใจ คร้ังที่2   
เวลา 09.30 น.  น าเสนอสรปุกิจกรรม กิจกรรม “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชด าริ”  
เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.45 น. พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 7 

 พิธีมอบประกาศนียบัตร 

 ตัวแทนเยาวชนกลา่วแสดงความรู้สึก 

 ประธานกล่าวปิดโครงการ โดย ผู้แทนจากส านักงาน กปร. 

 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 น. เดินทางกลบับา้นโดยสวสัดิภาพ 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2447-8500 ต่อ 116 118  

065-621-0009 081-143-4389  โทรสำร 0-2503-9826 Website www.rdpb.go.th  www.rdpbcamp.com 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าทีม 
 

ช่ือ/นามสกลุ....................................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
ภาควิชา......................................................................คณะ.........................................................................โทรศัพท์............................................ 
 

ลงชื่อ..................................................................................................... 
 

(.................................................................................................) 
 

 

 

 

ใบสมัคร 
ค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด ำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 7 

 
 

เส้นทำงกำรเรียนรู้ “รักษ์น  ำ รักษ์ป่ำ พัฒนำอำชีพ” 
ศึกษำงำนในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ. เชียงใหม ่

และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในพื นที่ภำคเหนือ 
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24  กรกฎำคม 2560 

จัดโดย...ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำบันกำรศึกษำ......................................................................................................จังหวัด.................................................... 

ชื่อทีม............................................................................. ชื่อโครงกำร...................................................................................... 
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    ช้ันปีท่ี................ โทรศัพท์............................................................ Email...........................................................................................................             
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รูปถ่ำย  

ขนำด 2 นิ ว 
ใบสมัคร 

ค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด ำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 7 
เส้นทำงกำรเรียนรู้ “รักษ์น  ำ รักษ์ป่ำ พัฒนำอำชีพ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริง และยินยอมท าตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของโครงการ         

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDBP CAMP) รุ่นที่ 7 ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารอาสา

สืบสานพระราชด าริ และการประกวด “เยาวชนสานต่อพระราชด าริ” ทุกประการ 

ลงช่ือ............................................................................................... 
 

(...........................................................................................) 
 

 

 

ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ (นาย/นางสาว) ........................................................................นามสกุล..............................................................ชื่อเล่น...................... 

วันเดือนปีเกิด............................................ อายุ.................ป ีเชื้อชาติ...............................สัญชาติ..............................ศาสนา..................... 

ที่ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..........................หมู่บา้น/อาคาร........................................................ถนน................................................................ 

ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์............. 

โทรศัพท์.......................................................................................... E-mail............................................................................................... 

โรคประจ าตัว         ไม่ม ี           มี โปรดระบุ......................................................................................................................................... 

อาหารที่ไม่สามารถทานได้ (อาทิ ทานเจ, มังสวิรัติ, เนื้อสัตว์ ฯลฯ)............................................................................................................. 

ขนาดเสื้อ       S  (รอบอก 32 นิ้ว)       M  (รอบอก 36 นิ้ว)       L  (รอบอก 40 นิ้ว)       XL  (รอบอก 44 นิ้ว)       XXL (รอบอก 48 นิ้ว)       อ่ืน .ๆ........ 

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................................. 

มีความสัมพันธ์เป็น....................................................................................โทรศัพท์.................................................................................... 

ผลงำน/ควำมสำมำรถพิเศษ/ประวัติกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

1................................................................................................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................................................................................... 

เหตุผลที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 
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 โครงการเยาวชนสานต่อพระราชด าริ 
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 7 

เส้นทำงกำรเรียนรู้ “รักษ์น  ำ รักษ์ป่ำ พัฒนำอำชีพ” 
ศึกษำงำนในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ. เชียงใหม่ 

และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในพื นที่ภำคเหนือ   
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2560 

จัดโดย..ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
 

 

1. ชื่อโครงกำร ............................................................................................................................................................................................... 
 

2.  ชื่อทีม..................................................................................................................................................................................................................... 
 

3.  ชื่อสถำบัน ............................................................................................................................................................................................... 
 

4.  หลักกำรและเหตุผล 

.......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... .................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย 

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................  
 

7. แผนกำรด ำเนินงำน/รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 8. แนวพระรำชด ำริที่น ำมำประยุกต์กับโครงกำร คือ................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................................  
 

9. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 

10. สถำนที่ด ำเนินงำน   
....................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
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11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

12. งบประมำณกำรด ำเนินงำน 
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 14. อำจำรย์ท่ีปรึกษำโครงกำร 
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
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